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 بشأن حقوق اإلنسان
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  مقدمة-أوالً 

فوضة األمم  ، إىل م  ٢٠٠٦أكتوبر  / تشرين األول  ٦ املؤرخ   ٢/١٠٢طلب جملس حقوق اإلنسان، مبقرره       -١
مواصلة االضطالع بأنشطتها، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا جلنة          "املـتحدة السامية حلقوق اإلنسان      

األمني العام تقريراً    وخبصوص املسألة الراهنة، قدم   ". حقـوق اإلنسان وحتديث التقارير والدراسات ذات الصلة       
 إىل الدورة احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسان عمالً بالقرار         ) E/CN.4/2005/92(شـامالً يغطي فترة سنتني      

 على أنه يستبقي الدورة     ٢/١٠٢و تفهـم مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املقرر            . ٢٠٠٣/٦٢
رير السابقة لتقدمي التقارير مرة كل سنتني بشأن هذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس خالف ذلك، وعليه، يتناول التق                 
 . احلايل األنشطة اإلعالمية يف ميدان حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلملة اإلعالمية العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان

بدء ، ١٩٨٨ديسمرب / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٤٣/١٢٨يف قرارها   أعلنت  وكانـت اجلمعـية العامة قد        -٢
زيادة فهم حقوق اإلنسان واحلريات     ق أهداف تتمثل يف     احلملـة اإلعالمية العاملية املتعلقة حبقوق اإلنسان لتحقي       

احلقوق واحلريات واجلهود   هذه  اجلمهور باآللية الدولية املتاحة لتعزيز ومحاية       توعية  الوعي هبا و  إذكاء  األساسية و 
 .إلعماهلااليت تبذهلا األمم املتحدة 

 إشارة حمددة إىل    ١٩٩٣مرب  ديس/ كانون األول  ٢٠ املؤرخ   ٤٨/١٤١ووردت يف قـرار اجلمعية العامة        -٣
ددة  من الوالية احمل   اً جزء  ذلك تنسـيق برامج األمم املتحدة للتثقيف واإلعالم يف ميدان حقوق اإلنسان، بوصف           

 .مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسانملنصب 

نشطة الرامية إىل تنفيذ األلها تولياألمهية اليت وأكـدت املفوضـة السامية حلقوق اإلنسان مراراً وتكراراً       -٤
ولتحقيق هذا اهلدف، شددت يف خطتها لإلدارة االستراتيجية للفترة         . إذكاء وعي عامة اجلمهور حبقوق اإلنسان     

ومت دمج وحدة الشؤون العامة ووحدة      .  عـلى احلاجـة إىل تعزيز قدرة املفوضية على االتصال          ٢٠٠٧-٢٠٠٦
وحدة وسائط اإلعالم ووحدة التحرير     :  هي اإلعـالم لتشـكيل قسـم أكـرب لالتصاالت يضم ثالث وحدات           

 .ويرفع القسم التقارير مباشرة إىل نائب املفوضة السامية. واملنشورات ووحدة الشبكة واملواد السمعية البصرية

ويكمـل هذا التقرير املعلومات والتقديرات اليت قدمها األمني العام يف آخر تقرير لـه إىل جلنة حقوق                  -٥
يد من املعلومات بشأن األنشطة التثقيفية األخرى يف جمال حقوق اإلنسان اليت أُجريت يف إطار               ويرد املز . اإلنسان

يف تقرير املفوضة السامية ذي الصلة      )  إىل حد اآلن   -٢٠٠٥(الـربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان         
 ).A/HRC/4/85(الذي قدمته إىل جملس حقوق اإلنسان 

 مية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان األنشطة اإلعال-ثانياً 

  برنامج املنشورات-ألف 

إن هـدف برنامج منشورات املفوضية هو إذكاء الوعي حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ونشر طرق                -٦
ومثة هدف آخر هو تشجيع النقاش بشأن قضايا حقوق اإلنسان قيد املناقشة . تعزيزها ومحايتها على الصعيد الدويل

 .هيئات األمم املتحدةداخل 
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ومنذ تقدمي األمني العام آخر تقرير لـه، ازداد الطلب على منشورات املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                -٧
 نسخة من املنشورات    ٢٦٨ ٧١٢ووزعت املفوضية خالل الفترة اليت يتناوهلا هذا التقرير أكثر من           . زيادة كبرية 

 نسخة من كل من املنشورات اليت يوزعها بانتظام قسم التوزيع يف            ٢ ٠٠٠املتعلقة حبقوق اإلنسان، باإلضافة إىل      
مكتب األمم املتحدة جبنيف باستخدام القائمة الربيدية اليت وضعتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باالشتراك مع 

 .دة كبريةكما زادت املفوضية عدد منشوراهتا املتاحة على موقعها على شبكة اإلنترنت زيا. قسم التوزيع

  صحائف الوقائع-١

تـتألف سلسـلة صحائف الوقائع من كتيبات تتناول قضايا آنية تتعلق حبقوق اإلنسان وتشرح هيكل                 -٨
واهلدف املنشود هو   . وإجـراءات هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان واآلليات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة           

ومجيع صحائف  . واآللية الدولية اليت أُنشئت لتعزيزها ومحايتها     مساعدة القراء على فهم حقوق اإلنسان األساسية        
الوقائع متاحة على موقع املفوضية على شبكة اإلنترنت، مما يسهم يف نشرها ويف خفض عدد النسخ املطبوعة ويف                  

 .ترشيد التكاليف

وق املدنية  احلق،  )١التنقيح   (١٥وخـالل الفـترة الـيت يتـناوهلا التقرير صدرت صحيفة الوقائع رقم               -٩
، باإلسبانية واإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية؛ وصحيفة       اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان   : والسياسية

 واللجنة املعنية االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،)١التنقيح  (٢٤الوقائع رقم 
 منظومة معاهدات األمم املتحدة     ،٣٠اإلنكليزية والفرنسية؛ وصحيفة الوقائع رقم      ، باإلسبانية و  حبمايـة حقوقهم  

 باإلنكليزية  ،عاهداتاملهيئات  مقدمـة املعـاهدات األساسـية املـتعلقة حبقوق اإلنسان و          : حلقـوق اإلنسـان   
  .والروسية والصينية

  مواد التدريب والتثقيف-٢

دلة هتدف إىل إذكاء الوعي باملعايري الدولية وهي موجهة إىل          تتألف سلسلة التدريب املهين من كتيبات وأ       -١٠
ورغم أن هذه . مجهور مستهدف ُيختار على أساس قدرته على التأثري يف حالة حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين

وضية، فهي املنشورات ترمي يف املقام األول إىل دعم أنشطة التدريب اليت يقوم هبا برنامج التعاون التقين التابع للمف
 .تفيد أيضاً كأدوات عملية بالنسبة للمنظمات اليت تعمل يف جمال تثقيف الفئات املهنية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان

حقوق ،  ٩العدد رقم   : وخـالل الفترة قيد االستعراض ُنشرت األعداد التالية من سلسلة التدريب املهين            -١١
، بالعربية؛  اإلنسان خاص بالقضاة واملّدعني العامني واحملامني     دليل بشأن حقوق    : اإلنسـان يف جمال إقامة العدل     

، باإلنكليزية  دليل تدريب موظفي السجون على حقوق اإلنسان      : حقوق اإلنسان والسجون  ،  ١١والعـدد رقم    
جمموعة صكوك دولية حلقوق : حقوق اإلنسان والسجون، ١اإلضافة / ١١الروسية والعربية والفرنسية؛ والعدد رقم و

ـ   ،٢اإلضافة  / ١١، باإلنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية؛ والعدد رقم         ان يف جمـال إقامة العدل     اإلنس
، باإلسبانية واإلنكليزية والروسية    مرشد مدرِّب موظفي السجون على حقوق اإلنسان      : حقوق اإلنسان والسجون  

كتاب جيب عن املعايري الدولية     : والسجونحقوق اإلنسان   ،  ٣اإلضافة  / ١١والعربـية والفرنسية؛ والعدد رقم      
احلقوق االقتصادية واالجتماعية   ،  ١٢، بكل اللغات الرمسية؛ والعدد رقم       حلقوق اإلنسان ألجل مسؤويل السجون    
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: حقوق اإلنسان، ١٣، بكل اللغات الرمسية؛ والعدد رقم دلـيل للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان     : والثقافـية 
 .الذي نشر باالشتراك مع االحتاد الربملاين الدويل، باإلنكليزية والفرنسية ،كتيب خاص بالربملانيني

ويف إطار عقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، الذي يشمل سلسلة من املنشورات الرامية      -١٢
 نسخة منقحة من إىل دعم اجلهود العامة اليت يبذهلا مجيع الشركاء بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، صدرت

كما ُوزِّع ملصق لإلعالن    . ، باإلسبانية أنشطة عملية للمدارس االبتدائية والثانوية    : مبادئ تدريس حقوق اإلنسان   
وأخرياً،ُنشر باإلنكليزية،  . العاملي حلقوق اإلنسان، يتضمن نص اإلعالن العاملي، باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية         

 the Plan of Action for the First Phase of the World Programme for Humanباالشـتراك مع اليونسكو 

Rights Education. 

  ورقات القضايا اخلاصة-٣

وُتختار القضايا يف ضوء صلتها باملوضوع ومدى . تبحث ورقات القضايا اخلاصة قضايا خمتارة بعمق أكرب -١٣
.  وجهة النظر أو اليت أكدت ضرورة إجراء حتليل أدق         إحلاحها والتطورات األخرية اليت أدت إىل حدوث تغيري يف        

 International Guidelines on:وخـالل الفـترة قيد االستعراض، ُنشر عدد كبري من ورقات القضايا اخلاصة  

HIV/AIDS and Human Rights – 2006 Consolidated Version ) حقوق اإلنسان واتفاقات ؛ )باإلنكلـيزية
باإلنكليزية والروسية والعربية (م أحكام االستثناءات العامة من أجل محاية حقوق اإلنسان استخدا: التجارة الدولية

 Frequently asked questions on a human rights-based approach to development؛ )والصــينية
cooperation) 25؛)باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية Years Rebuilding Lives – United Nations Voluntary 

Fund for Victims of Torture )   ؛ )باإلسـبانية واإلنكلـيزية والفرنسـيةIndigenous people’s right to 
adequate housing – A global overview )  ُنشـرت باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية

 لألمم االتفاق العامليُنشرت باالشتراك مع ( Embedding Human Rights in Business Practice ؛)باإلنكليزية
 Assessing the؛ )باإلنكليزية مع اليونسكو،ُنشرت باالشتراك ( Dimensions of Racism؛ ) باإلنكليزية،املتحدة

Effectiveness of National Human Rights Institutions)  اجمللس الدويل لسياسة حقوق ُنشرت باالشتراك مع
 Principles and Guidelines for a Human Rights Approach to؛)باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية اإلنسان

Poverty Reduction Strategies )باإلنكليزية، على الشبكة.( 

 باإلنكليزية جلان استجالء احلقيقة: وتشمل أدوات إعادة سيادة القانون يف الدول بعد فترة الصراع ما يلي -١٤
 رصد األنظمة القانونيةو  باإلنكليزية والعربية والفرنسية؛حتديـد شـكل قطاع العدالة   ة والفرنسـية؛ و   والعربـي 

إطار تشغيلي  :اختيار املوظفني باإلنكليزية والعربية؛ ومبادرات إقامة الدعاوى باإلنكلـيزية والعربية والفرنسية؛ و    
  .باإلنكليزية والعربية

  املواد املرجعية-٤

ت املرجعـية الصـادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تتيح للباحثني              إن املنشـورا   -١٥
 وغريها اإلنسان قوقوالعاملني يف جمال قانون حقوق اإلنسان إمكانية االطالع على الصكوك الرئيسية املتعلقة حب
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 حتت اإلنسان حقوقاهدات وتشمل هذه املواد الفقه القانوين املستمد من هيئات مع        . مـن املعلومـات األساسية    
جمموعة وثائق أو نصوص معتمدة ومستخدمة من قبل منظمات حكومية دولية ومنظمات دولية             : العناوين التالية 

قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة     ، باإلنكليزية؛ و  وإقليمـية ودون إقليمية خمتلفة هبدف تعزيز الدميقراطية وتوطيدها        
 قرارات خمتارة   والروسية؛ و  اإلنكليزيةسبانية و باإل) اجمللد الرابع (وتوكول االختياري   املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الرب    

 باإلسبانية واإلنكليزية ) اجمللد اخلامس (صـادرة عـن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري            
) اجمللد السادس( الربوتوكول االختياري قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب   ووالفرنسـية؛   

اجمللد ( قرارات خمتارة صادرة عن اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مبوجب الربوتوكول االختياري باإلنكليزية والروسية؛ و
 .باإلسبانية والروسية والصينيةاملعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان باإلنكليزية؛ و) السابع

 وجيية املواد التر-٥

 حقوقإن الغـرض مـن املواد التروجيية هو إطالع عامة اجلمهور على أعمال األمم املتحدة يف ميدان                    -١٦
وهـي تقدم أجوبة على أكثر األسئلة طرحاً حول برنامج حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة فضالً عن            . اإلنسـان 

نشرة  وتوجد يف هذا الصدد   . نساناإل حقوقمعلومـات عـن كيفية استخدام هذا النظام للتصدي النتهاكات           
وباإلضافة إىل ذلك، ). على الشبكة(باإلنكليزية  Working with OHCHR: A Handbook for NGOs :بعـنوان 

 .باإلنكليزية والروسية صندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرق املعاصرةصدر منشور 

  استخدام الوسائل اإللكترونية-باء 

إن موقـع املفوضـية على اإلنترنت أداة ال غىن عنها ملن يستخدمون معلومات حقوق اإلنسان يف مجيع                   -١٧
ولتيسري إبالغ البلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء بقضايا وأنشطة حقوق اإلنسان اليت             . أرجـاء العـامل   

وُتظهر آلية التسجيل . ادة من أحدث التكنولوجيات، ُرفع مستوى احلواسيب اخلادمة لالستفاملتحدة األممتتوالها 
 .يف املوقع أن عدد زوار املوقع ما فتئ يزداد بصورة مستمرة

يناير /وقد واصلت املفوضية حتسني موقعها على اإلنترنت وتصميم صفحة رئيسية جديدة يف كانون الثاين   -١٨
مت حتديث صفحات املعلومات القطرية     كما  .  ووسـعت حمتوى املوقع من أجل الوصول إىل مجهور أوسع          ٢٠٠٦

  اإلنسـان بغية جتميع كل املعلومات املتعلقة بكل بلد على حدة لتيّسر للمستخدمني التجّول               قـوق املـتعلقة حب  
 .يف املوقع

ويف . وقد تعهدت املفوضية جبعل حمتويات موقعها على شبكة اإلنترنت متاحة للجميع، مبن فيهم املعوقون -١٩
 ل املفوضية تصميم صفحات اإلنترنت اخلاصة هبا وفقاً للتوصيات الدولية املتعلقة بالوصول            هـذا الصـدد، تواص    

 .إىل املواقع

 قوقوإدراكاً من املفوضية بأن التطور القائم على التعدد اللغوي يشكل مدخالً لتقدمي املعلومات املتعلقة حب -٢٠
 قوقملني الوصول إىل وثائق األمم املتحدة املتعلقة حب  ، فقد استحدثت نظاماً إلدارة الوثائق يتيح للمستع       اإلنسـان 
ويرتبط هذا النظام بصفحات اإلنترنت ووظائف البحث مع توفري وسيلة          .  جبميع اللغات الرمسية الست    اإلنسـان 

 .مباشرة للعثور على املعلومات ذات الصلة



A/HRC/4/106 
Page 7 

  االتصال بوسائط اإلعالم�جيم 

ويقوم . غ رسالة حقوق اإلنسان عن طريق وسائط اإلعالم       واصـلت املفوضـية تعزيز قدرهتا على إبال        -٢١
موظفـو املفوضية املسؤولون عن االتصال بوسائط اإلعالم بإحاطة الصحافة الدولية بانتظام مبعلومات عن أنشطة    

ويقوم املوظفون املسؤولون عن االتصال بوسائط اإلعالم       . املفوضـية وعـن بـرنامج حقوق اإلنسان بوجه عام         
 إعداد استراتيجية املفوضية يف جمال االتصاالت؛ ومرافقة املفوضة السامية يف امليدان؛ وصياغة البيانات باملشاركة يف

الصـحفية؛ وتنظيم مقابالت املفوضة السامية وظهورها يف وسائط اإلعالم؛ ومساعدة آليات اإلجراءات اخلاصة              
م؛ واملساعدة يف صياغة ونشر مقاالت الرأي       وهيـئات املعاهدات يف احتياجاهتا املتعلقة باالتصال بوسائط اإلعال        

 .وغريها من املقاالت يف املنشورات الدولية الرئيسية

، ساعد قسم االتصاالت كاتب خطب      ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ومن بني األنشطة املرموقة اليت أُجريت يف سنيت          -٢٢
تلقى مخسة من كبار املوظفني و. املفوضة السامية يف صياغة وترمجة ونشر سبعة مقاالت رأي بقلم املفوضة السامية

ومت استحداث وتوزيع جمموعتني من املواد اإلعالمية . ٢٠٠٦تدريباً على املهارات املتصلة بوسائط اإلعالم يف سنة 
) باإلنكليزية(املوضـوعية لفـائدة وسائط اإلعالم والشركاء فيما خيص قضايا حقوق اإلنسان املتعلقة بالتعذيب               

كما مت استحداث وتوزيع جمموعات مواد إعالمية لفائدة وسائط اإلعالم من أجل ). مسيةجبميع اللغات الر(والفقر 
ندوق األمم املتحدة   الـدورة األوىل جمللـس حقـوق اإلنسان، والذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لتأسيس ص             

التقرير اليت يتناوهلا   ويف الفترة   .  وبدء دراسة األمني العام ملسألة العنف ضد األطفال        للتـربعات لضحايا التعذيب   
 يف جنيف ومع فرع املعاهدات واللجنة التابع للمفوضية من أجل تنظيم دائرة األمم املتحدة لإلعالمعمل القسم مع 

حلقـتني دراسـيتني لتدريب صحفيني من مجيع أحناء العامل بشأن أعمال املفوضية يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان               
م أيضاً إدارة برنامج الدراسات العليا للفريق العامل املعين حبقوق اإلنسان،            توىل القس  ٢٠٠٦ويف سنة   . ومحايتها

 . يف جنيفدائرة األمم املتحدة لإلعالمالذي نظمته 

  برامج التوعية العامة-دال 

  االجتماعات اإلعالمية-١

 واملوظفني  ينظم قسم االتصاالت على حنو منتظم اجتماعات إعالمية للطالب والدبلوماسيني والصحفيني           -٢٣
وهو يقدم أيضاً حماضرات يف اجتماعات      . العمومـيني واألكادمييني وأساتذة اجلامعات واملنظمات غري احلكومية       

وقد زاد عدد اإلحاطات اإلعالمية اليت قدمها موظفو        . إعالمـية تـنظمها دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف         
وباإلضافة إىل إجراء اإلحاطات اإلعالمية     .  إحاطة إعالمية  ١٣٠املفوضـية أثـناء الفـترة املشمولة بالتقرير عن          

 . باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، اسُتحدثت القدرة على إجراء هذه اإلحاطات بالروسية والصينية والعربية

  املعارض واالحتفاالت اخلاصة حبقوق اإلنسان-٢

مية اإلمجالية اليت اضطلعت هبا املفوضية خالل       قام موظفو قسم االتصاالت، كجزء من جهود التوعية اإلعال         -٢٤
مع يوم ، بتنظيم معرض لعرض أعمال فنية من إعداد ضحايا التعذيب، وذلك باالقتران ٢٠٠٦-٢٠٠٥فترة السنتني   

 .ديسمرب ودام مدة شهر/ كانون األول١٠وافُتتح هذا املعرض يف قصر األمم يوم . ٢٠٠٥حقوق اإلنسان لعام 
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". قضية التزام ال إحسان   : حماربة الفقر " على موضوع    ٢٠٠٦وم حقوق اإلنسان لعام     وركزت أنشطة ي   -٢٥
وفضـالً عن استحداث مواد إعالمية أساسية بشأن مسألة الفقر، قدم فريق االتصاالت الدعم العام ملراكز األمم                 

نشطتهم املختلفة لالحتفال   املـتحدة لإلعالم واملكاتب امليدانية التابعة للمفوضية والشركاء اآلخرين فيما يتعلق بأ           
 .اإلنسان حقوقبيوم 

 أيضاً بشكل وثيق مع البلد املضيف بشأن أنشطة التوعية اليت هتدف إىل االتصاالتوعمـل موظفو قسم      -٢٦
إذكـاء الوعي بأعمال املفوضية يف جمال تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان من أجل اجلميع أثناء الفترة املشمولة                  

 بنشاط يف التخطيط    االتصاالتتفال بالدورة األوىل جمللس حقوق اإلنسان، اشترك موظفو قسم          ولالح. بالـتقرير 
 ١٨ويف تظاهرة األبواب املفتوحة يوم      ) Swatch(النطالقـة جمموعـة ساعات حقوق اإلنسان لشركة سواتش          

طة املصممة هلذا   ومشلت األنش . ، اليت ُدعي عامة اجلمهور خالهلا إىل زيارة قصر ويلسون         ٢٠٠٦يونيه  /حزيـران 
كما ُوضعت منصات   . اليوم معرضاً حول قضايا حقوق اإلنسان وعرض فيلم عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان            

  .إعالمية يف قصر ويلسون ويف حديقة باستيون خالل عيد املوسيقى يف جنيف

  برنامج التدريب الداخلي-٣

اليت تشترك يف برنامج األمم املتحدة للتدريب الداخلي،        خالل الفترة املشمولة بالتقرير، قدمت املفوضية،        -٢٧
 طالب دراسات عليا لتمكينهم من اكتساب معرفة مباشرة بأنشطة وإجراءات األمم ١٧٦دورات تدريب داخلي ل  

وتقدم دورات التدريب الداخلي دون أن حتّمل املفوضية أو هيئات أخرى يف    . اإلنسان حقوقاملـتحدة يف ميدان     
 .حدة التزاماً مالياً من أي نوعاألمم املت

  الدورات التدريبية وأنشطة التعاون التقين األخرى اليت تشمل عنصراً إعالمياً-٤

يـرد سرد للدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل اليت نظمتها املفوضية يف تقرير األمني                -٢٨
شارية والتعاون التقين يف ميدان حقوق اإلنسان      العـام املقـدم إىل جملـس حقـوق اإلنسان عن اخلدمات االست            

(A/HRC/4/94). 

  إدارة شؤون اإلعالم�ثالثاً 

قامـت إدارة شـؤون اإلعالم التابعة لألمانة العامة بنشر أعمال األمم املتحدة يف جمال حقوق اإلنسان                  -٢٩
تكنولوجيا احلديثة وترية نشر    وقد سّرعت ال  . باسـتخدام أدوات االتصـال املختلفة وبنشر املعلومات املتاحة هلا         

كما عززت . املعلومـات من خالل الوسائل اإللكترونية، اليت تكمل، وتعزز يف بعض األحيان، الوسائل التقليدية      
 .اإلدارة عالقات عملها مع املفوضية نتيجة خلطة عمل املفوضية ودعماً هلا

 تقوم هبا اهليئات احلكومية الدولية التابعة       وواصـلت اإلدارة تغطية األعمال املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت         -٣٠
لألمـم املـتحدة، ومـنها اجلمعية العامة، وجلنة حقوق اإلنسان، جملس حقوق اإلنسان الذي خلفها، وهيئات                 

واتبعت اإلدارة هنجاً متعدد الوسائط لنشر املعلومات وذلك بتوزيع مواد إعالمية على            . معاهدات حقوق اإلنسان  
خالل مؤمترات صحفية وجلسات إحاطة إعالمية للصحافة وأنشطة إعالمية أخرى موجهة إىل وسائط اإلعالم من    
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وسـائط اإلعـالم وموقع األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت وبرامج إذاعية وتلفزية ومعارض وأحداث وأنشطة                
 الذين يطلبون   خاصة مع املنظمات التعليمية وغري احلكومية، ومن خالل تقدمي خدمات عامة للزوار واألشخاص            

وأُنتجت املواد اإلعالمية باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة وُنشرت يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذلك . معلومات
وقُدم . عـن طريق الشبكة العاملية اليت تضم مراكز ودوائر األمم املتحدة لإلعالم ومكاتب األمم املتحدة األخرى               

 .ات احملليةكثري من هذه املواد أيضاً باللغ

يناير /ويرد أدناه تلخيص لألنشطة الرئيسية اليت اضطلعت هبا اإلدارة خالل الفترة املمتدة من كانون الثاين -٣١
 .٢٠٠٦ديسمرب / إىل كانون األول٢٠٠٥

 واحدة من البوابات اليت حتظى بأكرب عدد (www.un.org/news) وتشكل بوابة مركز أنباء األمم املتحدة   -٣٢
وأُودع على  . ات على موقع األمم املتحدة على الشبكة، إذ سجلت حوايل مليون زيارة منفصلة شهرياً             من الزيار 

.  قصة جديدة متعلقة بقضايا وأنشطة حقوق اإلنسان       ١ ٤٠٠املوقـع، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، أكثر من         
نباء األمم املتحدة إلرسال     مشترك يف خدمة دائرة أ     ٥٠ ٠٠٠وُوزِّعـت أيضـاً هذه القصص على ما يقرب من           

، وُنشرت يف جمموعة من املواقع الشبكية       )باإلنكليزية والفرنسية ( عن طريق الربيد اإللكتروين      لربقيات اإلخبارية ا
ملـنظومة األمم املتحدة ويف مواقع شبكية خارجية، مبا فيها مواقع املنابر اإلعالمية الرئيسية ودوائر جتميع األنباء                 

باعتبارها " حقوق اإلنسان "ويعرض مركز أنباء األمم املتحدة      . حلكومية واملؤسسات التعليمية  واملـنظمات غري ا   
 اإلخباري عن   بثالموضوعاً من أهم مواضيعه اإلخبارية املوجودة على الصفحة األوىل، وكذلك جزءاً من خدمة              

وبعد . رقمية يف صيغتها احملّدثة   اليت تسمح للمشتركني بتلقي مضمون األخبار ال      طريق صيغة التوزيع املبسط فعالً      
كرست هلذه اهليئة اجلديدة واستقطبت " حتت اجملهر"إنشاء جملس حقوق اإلنسان، اسُتحدثت صفحة خاصة بعنوان 

 .اآلالف من الزوار

 يف جنيف، بتغطية  دائرة األمم املتحدة لإلعالم   وقـام قسـم اخلدمات الشبكية باإلدارة، الذي يعمل مع            -٣٣
 ساعة من البث الشبكي املباشر لتسجيل ١٩٠، مبا يف ذلك    ٢٠٠٦يـة الثالث للمجلس يف سنة       الـدورات العاد  

وأُتيحت .  شريط فيديو قصري للمداوالت اليت دارت باإلنكليزية واللغة األصلية    ٢ ٧٥٠االجـتماعات وأكثر من     
ن الصفحتني إمكانـية الوصـول إىل هـذه املـواد من خالل صفحة مكرسة للبث الشبكي ووصالت انطالقاً م           

وهذه هي املرة األوىل اليت ُنقل فيها مثل هذا البث الشبكي من       . الرئيسـيتني للمفوضـية وجملس حقوق اإلنسان      
جنيف ووردت بشأنه مالحظات إجيابية من املنظمات غري احلكومية، مبا فيها منظمة العفو الدولية ومركز جنوب                

ملركز الدويل حلقوق اإلنسان والتنمية وا  الكاثوليكباحلركة الدولية للطالآسـيا لتوثـيق حقـوق اإلنسـان و    
 .الدميقراطية

 بالفرنسية تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان ٣٠١ بالغاً صحفياً باإلنكليزية و٣١١ دائرة الصحافةوأصدرت  -٣٤
 . بالغات صحفية بكل لغة يف الشهر١٠خالل الفترة اليت يغطيها التقرير، مبتوسط يفوق 

ذاعية قضية حقوق اإلنسان يف براجمها اليومية واألسبوعية والشهرية باللغات الرمسية           وغطـت الدائرة اإل    -٣٥
وخالل الفترة قيد االستعراض، أُنتج أكثر من       . الست، إضافة إىل الربتغالية والسواحلية ولغات أخرى غري رمسية        

لت املواضيع حقوق   ومش. قصص جديدة وأفالم ومقابالت   :  بـرنامج بشأن حقوق اإلنسان يف صيغ خمتلفة        ٨٠٠
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املرأة واألشخاص املعاقني واألطفال وجمموعات األقليات العرقية والشعوب األصلية، وإنشاء جملس حقوق اإلنسان 
 .وقضايا حقوق اإلنسان اخلاصة باملناطق اليت مزقتها احلرب أو غري املستقرة سياسياً

شبكة  مادة إخبارية ومقاالت من خالل ٢٧٠وقد غطى التلفزيون والفيديو قضايا حقوق اإلنسان بتوزيع  -٣٦
 وتصل ٢٠٠٥، وهي دائرة توزيع جديدة ملواد الفيديو أنشئت سنة األمم املتحدة يونيفيد اإلخبارية التابعة لتلفزيون

 شبكة وقبل استحداث.  عرب الساتل اإلرسال التلفزيوين يف مجيع أحناء العاملة من حمطاتحمط ٧٠٠حالياً إىل قرابة 
 كان يتم إنتاج وتوزيع هذه املواد من قبل الوكاالت والصناديق وبعثات حفظ السالم واملقار اإلقليمية يف ،يونيفيد

وقام برنامج .  يف اليوم نفسه اإلرسال التلفزيوينأجـزاء خمـتلفة مـن العامل، وكانت ال ُتتاح يف الغالب حملطات           
 دقائق ويتناول أعمال األمم     ٤ و ٣مدته بني   ، وهو برنامج فيديو أسبوعي تتراوح       "مـنجـزات األمـم املتحدة    "

وهو برنامج جيري ، "وقائع عاملية  " مرة، يف حني قام برنامج     ٢٤املـتحدة، بعـرض أخـبار عن حقوق اإلنسان          
 ١١أخبار عن حقوق اإلنسان  مقابالت مع خرباء حول جمموعة متنوعة من القضايا املتصلة باألمم املتحدة، بعرض

 ). ٢٠٠٦مارس /وقد انتهى بث هذا الربنامج يف آذار(ستعراض مرة خالل الفترة قيد اال

وخالل املفاوضات املكثفة اليت أدت إىل اعتماد اجلمعية العامة لقرار إنشاء جملس حقوق اإلنسان، عملت   -٣٧
لك اإلدارة عـلى حنو وثيق مع مكتب رئيس اجلمعية العامة واملفوضية من أجل القيام بالتوعية اإلعالمية، مبا يف ذ                  

تنظيم املقابالت واإلحاطات اإلعالمية األساسية مع رئيس اجلمعية العامة ومع موظفي األمم املتحدة لصاحل وسائط 
وبعد اعتماد القرار، عملت اإلدارة من أجل اإلعالن عن اهليئة اجلديدة، بإنتاج املواد اليت تظهر               . اإلعالم يف املقر  

وبالعمل عن كثب مع املفوضية ساعدت اإلدارة يف صياغة . ئة عن سلفهاالسمات املهمة اجلديدة اليت متيز هذه اهلي
خطابات جوهرية وإعداد استراتيجية لالتصال للدورة االفتتاحية للمجلس، كما سامهت يف إعداد ملف صحفي              

 .وأوفدت موظفاً إعالمياً إضافياً إىل جنيف لكي يساعد يف التوعية اإلعالمية االستباقية

باعتبارها أول معاهدة حلقوق اإلنسان يف       املعوقنياتفاقية حقوق األشخاص    اإلدارة بأمهية   وإدراكـاً من     -٣٨
 مليون شخص، فقد قدمت الدعم ٦٥٠القرن الواحد والعشرين، وكوهنا تنطوي على إمكانية حتسني حياة حوايل       

قبل اجلمعية العامة يف كانون     يف جمال االتصال وقامت بالتوعية يف مرحلة التمهيد العتماد االتفاقية املذكورة من             
ومشـل هـذا إعداد مواد صحفية ونصوص للموقع الشبكي وتنظيم إحاطات إعالمية             . ٢٠٠٦ديسـمرب   /األول

للصحافة، منها إحاطة إعالمية أُجريت بعد اعتماد االتفاقية مباشرة وشارك فيها رئيس جلنة التفاوض وممثالن اثنان 
 .تماد االتفاقية بتغطية واسعة من قبل وسائط اإلعالم الرائدة يف العاملوحظي اع. التحالف الدويل للمعوقنيعن 

، قامت اإلدارة بتنظيم ورئاسة أربعة مؤمترات صحفية للمقررين اخلاصني املعنيني حبقوق            ٢٠٠٦ويف سنة    -٣٩
ذه املؤمترات  وحظيت ه . اإلنسان، تتعلق جبمهورية كوريا الشعبية الدميقراطية والتعذيب وحماربة اإلرهاب والغذاء         

 . الصحفية بتغطية إعالمية جيدة ومت بعد ذلك مجعها وإرساهلا إىل املفوضية

يف نيويورك وجنيف ومكاتب األمم املتحدة      ) ديسمرب/ كانون األول  ١٠ (اإلنسان حقوقويتيح االحتفال بيوم     -٤٠
  ٢٠٠٥ ويف سنيت    .اإلنسان حقوق بشأن   املتحدة األمماألخـرى إلدارة شؤون اإلعالم فرصة هامة لترويج أعمال          

، صـممت اإلدارة املوقع الشبكي ليوم حقوق اإلنسان جبميع اللغات الرمسية الست، واختذت ترتيبات               ٢٠٠٦و
لترمجة املواد اإلعالمية املوجهة للصحافة وللجمهور اليت أعدهتا املفوضية إىل مجيع اللغات الرمسية، ووزعتها على               
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وقد ورد مقال رأي بقلم     . مراكز األمم املتحدة لإلعالم   يد اإللكتروين وشبكة    اجلمـاهري املستهدفة من خالل الرب     
 بلداً يف كانون    ٢٧ منشوراً يف    ٣٠املفوضـة السـامية حلقوق اإلنسان حول موضوع حقوق اإلنسان والفقر يف             

 .٢٠٠٦ديسمرب /األول

قوق اإلنسان باالشتراك مع ، قامت اإلدارة أيضاً برعاية مباراة يف اإلنشاء حول يوم ح٢٠٠٦ويف سـنة     -٤١
 أمام  وكانـت املباراة، اليت استضافتها حافلة األمم املتحدة املدرسية يف الفضاء اإللكتروين، مفتوحة            . املفوضـية 

 مشاركة من كل أحناء العامل ٧٠٠ سنة، وكانت هناك حوايل ١٨ سنوات و٨التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بني 
 ألمهية املواد التعليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان وللطلب املوجود عليها، تعمل احلافلة            ونظراً. وجبميع اللغات الرمسية  

املدرسـية يف الفضاء اإللكتروين مع قسم الترمجة األملاين يف األمانة ومع عدة منظمات غري حكومية معنية حبقوق                  
احلافلة الشبكي الذي سريكز تركيزاً قوياً اإلنسان يف أملانيا والنمسا من أجل استحداث نسخة باللغة األملانية ملوقع 

 .٢٠٠٧وسينطلق املوقع الشبكي اجلديد يف النصف األول من سنة . على قضايا حقوق اإلنسان

واستضافت اإلدارة املؤمترات الطالبية السنوية لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان الذي يرمي إىل إذكاء الوعي  -٤٢
ومن . ، وتشجيعهم على إجياد سبل الختاذ تدابري بشأن حقوق اإلنسان         بقضايا حقوق اإلنسان يف صفوف الشباب     

خـالل هذه املؤمترات، تعمل اإلدارة مع عدد من اجملموعات التعليمية وغري احلكومية على إذكاء الوعي بقضايا                 
املياه كحق من حقوق "مشاركني حول قضايا مثل    معيـنة، باستخدام وسائط متعددة من وسائط اإلعالم، ومجع          

وخالل مؤمتر عقد بواسطة    ). ٢٠٠٦" (التحديات أمام حقوق اإلنسان   : اهلجرة والتنمية "و) ٢٠٠٥" (اإلنسـان 
الفـيديو، وموقع شبكي متفاعل، والربيد اإللكتروين، شارك طالب من مجيع أحناء العامل يف صياغة خطط عمل                 

 .عامةخاصة بكل موضوع، وقدمها اجملتمعون منهم يف املقر إىل رئيس اجلمعية ال

وشاركت اإلدارة أيضاً يف املؤمتر األول للمدرسني حول حقوق اإلنسان، الذي ُعقد يف جامعة أديلفي، يف  -٤٣
األمم املتحدة  "احلافلة املدرسية يف الفضاء اإللكتروين باالشتراك مع برنامجوقدمت ورشة عمل، نظمتها . نيويورك
أنتجتها األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان لُتستخدم يف الفصول         ، ملدرسني من بلدان خمتلفة مواداً تعليمية        "تعمل

 .الدراسية

 لإلعالم بتنظيم أنشطة لالحتفال باأليام اخلاصة املتحدة األمموقامت إدارة شؤون اإلعالم يف املقر ومراكز  -٤٤
الدويل للقضاء على ، واليوم   )مارس/ آذار ٨(، مبا يف ذلك اليوم الدويل للمرأة        اإلنسان قوقاألخـرى املتصـلة حب    

، واليوم الدويل ملساندة ضحايا     )مايو/ أيار ٣(، واليوم العاملي حلرية الصحافة      )مارس/ آذار ٢١(التمييز العنصري   
، واليوم الدويل   )أغسطس/ آب ٩(، واليوم الدويل للسكان األصليني يف العامل        )يونـيه / حزيـران  ٢٦(التعذيـب   

وأعدت اإلدارة صحائف   ). ديسمرب/ كانون األول  ١(م العاملي لإليدز    ، واليو )نوفمرب/ تشرين الثاين  ١٦(للتسامح  
وقائع وتعاونت مع املفوضية وشركاء آخرين يف تنظيم تظاهرات إعالمية أو تظاهرات أخرى خاصة بشأن العديد                

 .من هذه األيام

نترنت عدداً من وطبعتها على اإل" وقائع األمم املتحدة"وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، نشرت جملة          -٤٥
اجلمعية العامة تنشئ جملساً جديداً حلقوق اإلنسان، "املقاالت املكرسة حلقوق اإلنسان، مبا فيها تقرير خاص بعنوان 

االجتار بالبشر وتفشي فريوس نقص املناعة      : ومشلـت املواضيع األخرى   ". جملـس حقـوق اإلنسـان يف حملـة        
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وأوجه القصور يف ميدان حقوق اإلنسان؛ وشواغل حقوق اإلنسان اإليدز؛ والصالت بني اتفاقات التجارة /البشري
 يف أوروبا؛ وحقوق السكان املهاجرين والالجئني؛ وحقوق اجملتمعات األصلية؛          سنيتال و الروماطائفيت  بالنسـبة ل  

ية اإليدز وحقوق اإلنسان يف االحتاد الروسي؛ وعمل اللجنة الثالثة التابعة للجمع          /وفـريوس نقص املناعة البشري    
 يف القرن الواحد    هناية الرق العامة؛ واألحياء احلضرية الفقرية؛ وتعزيز الدميقراطية وتساوي احلقوق لصاحل النساء و          

وقد ُوّزعت هذه املقاالت أيضاً من خالل دائرة املقاالت اخلاصة التابعة جمللة وقائع األمم املتحدة، ومن . والعشرين
 رسائل إلكترونية تنبيهية بشأن عمل جملس حقوق اإلنسان وقضايا أخرى خالل رسالة إخبارية على اإلنترنت تبلغ

 .متعلقة حبقوق اإلنسان

وتـنظم اإلدارة سلسلة احللقات الدراسية اليت حتمل عنوان نبذ طباع التعصب، الرامية إىل حبث خمتلف                 -٤٦
اولت احللقات الدراسية اليت وتن. مظاهر التعصب، فضالً عن استكشاف سبل تعزيز االحترام والتفاهم بني الشعوب

وجهات نظر أساسية يف حماربة     " و "إذكاء شعلة التسامح  ": جـرت خالل الفترة املشمولة بالتقرير املواضيع التالية       
" وما الذي جيب علينا عمله بعدها     . وما الذي ميكننا عمله خالهلا    . ما الذي ميكننا عمله ملنعها    : اإلبـادة اجلماعية  

 ؟"هل هو مسؤولية رسامي الكاريكاتري: كاتريية ألغراض السالمتسخري الرسوم الكاري"و

 اليت تشكل العمل املرجعي الشامل الرئيسي للمنظمة، مجيع أنشطة حقوق           حولية األمم املتحدة  وتغطـي    -٤٧
ويتضمن كل جملد باباً عن حقوق اإلنسان، مقسماً إىل ثالثة فصول     . اإلنسـان اليت تقوم هبا األمم املتحدة سنوياً       

وتقدم كل من حولية . تعزيز حقوق اإلنسان؛ ومحاية حقوق اإلنسان؛ وانتهاكات حقوق اإلنسان  : ساسـية هي  أ
، استعراضاً شامالً جلميع أنشطة األمم ٢٠٠٦، اليت نشرت سنة ٢٠٠٤، وحولية ٢٠٠٥، اليت ُنشرت سنة ٢٠٠٣

اقية الدولية حلماية حقوق مجيع     التفاملـتحدة يف جمـال حقوق اإلنسان خالل تلك السنتني، مبا يف ذلك دخول ا              
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب      حيز النفاذ، وكذلك بدء نفاذ       العمـال املهاجرين وأفراد أسرهم    

 . وخباصة النساء واألطفال،نع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاصامللحق هبا ملربوتوكول  والالوطنية

 الثامن واخلمسني إلدارة شؤون اإلعالم واملنظمات غري احلكومية، حتت          سنويدارة املؤمتر ال  وعقـدت اإل   -٤٨
) ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٩-٧" (أصوات من أجل السالم والشراكات والتجدد     : الـتحدي الذي يواجهنا   "اسـم   

" كل صوت من أصواتنا مهم    : حنن الشعوب " حتت عنوان     اخلتامية اجللسةوناقشت قضايا حقوق اإلنسان خالل      
، ورئيسة ٢٠٠٤كان املتحدث الرئيسي فيها هو السيدة شريين عبادي، احلائزة على جائزة نوبل للسالم سنة         اليت  

ومشلت حلقات عمل املؤمتر املتسمة بالتفاعل مواضيع       . اإلسالمية يف مجهورية إيران     مركـز محاية حقوق اإلنسان    
: حقوق اإلنسان والكرامة للجميع   "و" ةتقدمي رؤية شاملة وعملية حلقوق اإلنسان من وجهات نظر خمتلف         "مـثل   

 ".احلوار حول جملس حقوق اإلنسان"و" مشاركة الشباب يف عملية السالم

، قام املؤمتر السنوي التاسع واخلمسني إلدارة شؤون اإلعالم واملنظمات غري احلكومية،            ٢٠٠٦ويف سنة    -٤٩
 ٨-٦(،  "نسان والتنمية املستدامة  شراكة فعالة من أجل أمن اإل     : يكتمل عمل مل "الـذي عقـد حتـت عـنوان         

األمن  "، مبناقشة قضايا حقوق اإلنسان خالل اجتماع املائدة املستديرة الذي محل عنوان             )٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول
وكان من بني املتحدثني مدير مركز كار لسياسات        ".  بناء السالم  جلنةمسـؤولية عن توفري احلماية و     : البشـري 

 املعين ألمني العاماص ل اخلستشاركينيدي لشؤون احلكم يف جامعة هارفارد وامل. حقوق اإلنسان يف كلية جون ف
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 شخص ١ ٨٠٠وحضر املؤمترين السنويني قرابة .  وأحد الناجني من اإلبادة اجلماعية يف رواندامبنع اإلبادة اجلماعية
 .من كل بقاع العامل

ملنظمات غري احلكومية بشأن مواضيع  نظمت اإلدارة إحاطات إعالمية لصاحل ا٢٠٠٦ و٢٠٠٥ويف سنيت  -٥٠
الذكرى وما بعدها التركيز على بناء السالم واملقترحات املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ و    : إصالح األمم املتحدة  : مـثل 

مبناسبة (؛ واملبادرات االبتكارية للقضاء على العنصرية       )دإلحياء ذكرى ضحايا حمرقة اليهو     اليوم الدويل مبناسبة  (
الذكرى السنوية الثانية عشرة لوقوع اإلبادة اجلماعية يف رواندا؛       ؛ و )لقضاء على التمييز العنصري   الـيوم الدويل ل   

 سنة  والدراسة اليت قام هبا األمني العام بشأن العنف ضد األطفال من منظور األطفال؛ واملساواة بني اجلنسني بعد                
وجهة نظر مشتركة بني    : ؛ وتقرير عن السودان   )احتفاالً باليوم الدويل للمرأة   (بـناء مستقبل أكثر أمناً      : ٢٠٠٥

 احتفاالً بيوم  (األمـم املـتحدة واملنظمات غري احلكومية؛ وحتديات حقوق اإلنسان يف القرن الواحد والعشرين               
  ).حقوق اإلنسان

والتنمية يف جتارب   اإلنسان   حقوقيف زيادة فهم اجلمهور لدور      "  تعمل املتحدة األمم"وُيسـهم برنامج     -٥١
  دقيقة وعنوانه٣٠ إلنتاج فيلم وثائقي مدته ٢٠٠٦ يف سنة MTV حمطةوعمل الربنامج مع . عوب حول العاملالش

"Diary of Jay-Z: Water for Life"  قناة تابعة حملطة ١٧٩، الـذي ُبث على اهلواء على MTVكما .  عرب العامل
راسية باجملان حول العامل، مبا يف ذلك على        ُوّزعت موارد تعليمية مودعة على اإلنترنت ومواد خاصة بالفصول الد         

 . مدرس يف الواليات املتحدة٣٠ ٠٠٠ مدرسة و٨٠ ٠٠٠

ومـا زال هـناك طلب على كتيب إدارة شؤون اإلعالم الذي يتضمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان                  -٥٢
(DPI/876/Rev.2) .          ل الفترة اليت يغطيها    وقـد طبع من جديد باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية عدة مرات خال

 .التقرير

وقدمت إدارة شؤون اإلعالم الدعم يف جمال االتصال لبدء دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال                 -٥٣
وأُرسلت مواد لإلرشاد، ومواد أخرى إىل الصحافة       .  بالتعاون مع أمانة الدراسة    ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  

 وُنشر   بوسائط اإلعالم يف املقر    اتصاالتوأُجريت  . اكز األمم املتحدة لإلعالم   فضالً عن مقايل رأي إىل شبكة مر      
 يف  - واحد كتبته املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وآخر كتبه اخلبري املستقل الذي أجرى الدراسة               -مقاالً رأي   

 .وحظي التقرير بتغطية كبرية يف مجيع املناطق.  بلدا٢٠ً صحيفة نشرت يف ٢٦

، مهمته هي   "احملرقة واألمم املتحدة  "إلدارة يف تطبـيق برنامج جديد للتوعية بشأن موضوع          وشـرعت ا   -٥٤
من أجل املساعدة على جتنب اإلبادة اجلماعية  ، والتعصب األعمى والتحيز والعنصريةالتحذير من أخطار الكراهية   

 للمرة األوىل حفالً لتخليد اليوم الدويل ونظمت اإلدارة. وتعبئة اجملتمع املدين إلحياء ذكرى احملرقة وللتثقيف بشأهنا
واسُتحدث شعار وموقع شبكي    . ٢٠٠٦يناير  /د يف كـانون الثاين    إلحـياء ذكـرى ضـحايا حمـرقة الـيهو         

(www.un.org/holocaustremembrance) وكذلك ملصق تذكاري باإلنكليزية والفرنسية حاز على جوائز عديدة 
 فاشيم،  يادمت اإلدارة أيضاً بتنسيق وبدء معرض متنقل انطلق من          وقا. وقامت بتصميمه وحدة التصميم الشكلي    

وإحاطة ) بال مصري  ("Fateless"مؤسسـة ختلـيد ذكرى شهداء وأبطال احملرقة، ونظمت عرضني لفيلم بعنوان             
إلحياء ذكرى  ومت ختليد اليوم الدويل     . تظاهرة ليلية على أضواء الشموع    وإعالمية لصاحل املنظمات غري احلكومية      
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 شخص، من   ٢ ٤٠٠وشارك يف إحياء الذكرى أكثر من       ". الذكرى وما بعدها  "د حتت شعار    ضحايا حمرقة اليهو  
كما قامت مراكز األمم املتحدة لإلعالم وجهات إعالمية يف مكاتب األمم املتحدة . بينهم أشخاص جنوا من احملرقة

انيا، وإيطاليا، والربازيل، وبوركينا فاسو،     ، وإريتريا، وأوكر  بتظاهرات خاصة إلحياء هذه الذكرى يف األرجنتني      
وبولندا، وبوليفيا، وتايلند، واجلمهورية التشيكية، وجورجيا، وزامبيا، وسويسرا، وكولومبيا، وكينيا، واملكسيك، 

 لصاحل اجملتمع املدين واملؤسسات      حلقات العمل  وفضالً عن ذلك، استضافت اإلدارة عدداً من      . وميامنار، والنمسا 
ـ  وأصدرت بطاقات معلومات تتضمن بالتفصيل أهداف برنامج       . ية بشأن التسامح ومنع اإلبادة اجلماعية     التعليم

ووزعتها يف مناسبات وحماضرات خاصة؛ كما نظمت مناقشات يف إطار اجتماعات املائدة " احملرقة واألمم املتحدة"
ت سلسلة من ورقات املناقشة اليت قام       ؛ ووضع ٢٠٠٦سبتمرب  /مايو وأيلول /املستديرة اليت عقدت يف املقر يف أيار      

بصياغتها باحثون حول احملرقة واإلبادة اجلماعية؛ وبدأت سلسلة من األفالم مع مركز التسامح بنيويورك وأنتجت 
 .٢٠٠٦ دقيقة حول معامل يوم إحياء ذكرى احملرقة سنة ١٢قرص فيديو رقمي مدته 

 إحاطة إعالمية بشأن موضوع     ٦٤ رامج اجملموعات خـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، نظمت وحدة ب        و -٥٥
وبلغ جمموع عدد الذين اشتركوا يف هذه اإلحاطات        . حقـوق اإلنسان لصاحل اجملموعات اليت تزور األمم املتحدة        

وكثرياً ما جيري تناول موضوع حقوق اإلنسان اليت تنظم اجلوالت بصحبة مرشدين يف مقر              .  شخصـاً  ٢ ٢٨٣
وحات تتضمن األحكام الرئيسية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان معروضة على طول مسار وهناك ل. األمم املتحدة

 زائراً ٤٣٦ ٧٥٥، و٢٠٠٥ يف سنة ً زائرا٤١٢ ٠٤٢وبلغ جمموع عدد الزوار الذين قاموا جبولة بصحبة مرشد       . اجلوالت
 بشأن حقوق اإلنسان، يف     استعالماً يف اجملموع     ١٣ ٨٩١ على    اجلمهور استعالماتوحـدة   ورّدت  . ٢٠٠٦يف سـنة    

 خالل الفترة    طلب معلومات من مصادر خمتلفة     ٥٠٠ اإلنسانق  قسـم فلسطني وإهناء االستعمار وحقو     حـني عـاجل     
 . املشمولة بالتقرير

 يف املقر حول عدد من املواضيع املرتبطة        لجمعية العامة لالردهة العامة   وُنظمـت سلسلة من املعارض يف        -٥٦
 : ما يلي٢٠٠٥ املعارض ذات الصلة اليت ُنظمت سنة ومشلت. حبقوق اإلنسان

 - أوشفيت؛  )يناير/كانون الثاين (؛ اإلسالم   )يناير/كانون الثاين (االنتصار على الرق    : خشـية أن ننسى   
؛ متكني املرأة )يناير/كانون الثاين(؛ إن ما بعد هو جمرد جزء منك       )يناير/كانون الثاين (أعمـاق اهلاويـة     

؛ جدارية حقوق اإلنسان    )مارس/آذار(أفق جديدة لرياضات املعوقني     : اجـز ؛ رفـع احل   )مـارس /آذار(
؛ )سبتمرب/أيلول(؛ أطفال دارفور    )مايو/أيار(؛ فن الشعوب األصلية ومعرض فوتوغرايف       )مـارس /آذار(

ومشلت ). نوفمرب/تشرين الثاين (؛ ستون عاماً من التضامن الدويل       )نوفمرب/تشرين الثاين (معرض فلسطيين   
ـ    كانون (؛ مركز تعلم عن احملرقة      )يناير/كانون الثاين (ال مـن لعـبة لألطفال       : ٢٠٠٦نة  معـارض س

تكرمي املاضي واحلاضر واملستقبل : ؛ الشعوب األصلية)أبريل/نيسان(؛ عمـل األطفـال     )يـناير /الـثاين 
 ).نوفمرب/تشرين الثاين (رواية فلسطينية:  السياقمراعاة؛ )مايو/أيار(

اليت كانت تسمى  ((Africa Renewal)" النهضة األفريقية"ولة بالتقرير، احتوت جملة وأثناء الفترة املشم -٥٧
 ٤٠اليت تصدرها إدارة شؤون اإلعالم باإلنكليزيـة والفرنسيـة، علـى أكثر من ) Africa Recoveryسـابقاً  

  األفريقية اآلليةل  وغطت هذه املقاالت جمموعة واسعة من القضايا مث       .  يف أفريقيا  اإلنسان قوقمقـاالً تـتعلق حب    
 وبرنامج من برامج االحتاد األفريقي خاص بتقييم أداء الدول األفريقية فيما خيص             السـتعراض األقران،   اجلديـدة 
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ويف إحدى قصص غالف اجمللة، حتدثت النساء يف        . معـايري حقـوق اإلنسـان واإلدارة االقتصادية والدميقراطية        
كما . رب األخرى كجزء من عملية السالم واملصاحلة يف البلدسـرياليون جهـراً ضد العنف اجلنسي وجرائم احل        

تناولـت املقـاالت اجلهـود املبذولة من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني، ومنع اإلبادة اجلماعية، ومحاية حرية                  
 اإليدز يف /الصـحافة، واملتابعة القضائية النتهاكات احلقوق ودعم حقوق املصابني بفريوس نقص املناعة البشري            

أفريقـيا، وأبرزت املبادرات املتخذة يف أفريقيا لتعزيز حقوق اإلنسان من خالل الشراكة اجلديدة من أجل تنمية                 
 أربع مـرات يف السنة، ويصل جممـوع عدد (Africa Renewal) "النهضة األفريقية"وتصـدر جملة  . أفريقـيا 

ويذهب ما يقرب من نصف     . لفرنسية نسخة با  ١٠ ٠٠٠ نسخة باإلنكليزية و   ٢٥ ٠٠٠النســخ املطبوعة إىل     
وحتظى هذه اجمللة   . جممـوع النسـخ إىل قراء يف أفريقيا ويوزَّع الباقي أساساً يف أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية               

األوساط األكادميية واملنظمات غري احلكومية     : بـتقدير كـبري يف أوساط قرائها ومن بني اجلهات املشتركة فيها           
 وواضعو السياسات ومشكِّلو الرأي املتحدةم  األمت املعونة اإلنسانية وموظفو منظومة      ووسـائط اإلعالم ووكاال   

وتتوىل اإلدارة أيضاً وضع هذه اجمللة على موقع        . العام األفارقة، واالقتصاديون واخلرباء اآلخرون املعنيون بأفريقيا      
 ).www.un.irg/AR(شبكة اإلنترنت باإلنكليزية والفرنسية 

إدارة شؤون اإلعالم كتيبني يصفان عمل األمم املتحدة عرب التاريخ يف جمال            ، نشرت   ٢٠٠٥ويف سـنة     -٥٨
.  ملمارسة حقها يف تقرير املصري      غري املتمتعة باحلكم الذايت    األقاليمتشجيع إهناء االستعمار واخليارات املتاحة أمام       

ما الذي ميكن أن تقوم به األمم املتحدة ملساعدة األقاليم غري           " آخر بعنوان    يباً أعدت اإلدارة كت   ٢٠٠٦ويف سنة   
كما نشرت اإلدارة يف .  وأودعته على موقع األمم املتحدة الشبكي اخلاص بإهناء االستعمار  "كم الذايت املتمتعة باحل 

 . استفتاًء حول وضع توكيالو يف املستقبل٢٠٠٦فرباير /شباط

برنامج ريهام الفرا    صحفياً شاباً من بلدان نامية يف        ٢٦، شارك ما جمموعه     ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف سـنيت     -٥٩
وتلقى الصحفيون إحاطات إعالمية متعلقة حبقوق اإلنسان وأخرى متعلقة باهلجرة . التذكاري لزماالت الصحفيني

اع املسلح وثقافة السلم    الدولية واألسلحة الصغرية واألسلحة النووية واملسؤولية عن توفري احلماية واألطفال والرت          
وحضر . وحماربـة اإلرهـاب، مـن كبار موظفي األمانة، مبن فيهم ممثل عن املفوضية السامية حلقوق اإلنسان                

تغطية "، مشلت مواضيع مثل     االصحفيون أيضاً حلقة عمل خاصة باملهارات املتقدمة والتدريب يف جامعة كولومبي          
النهوض باملصلحة الوطنية   : حقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم   "و" احلرةاحلكم الرشيد واالنتخابات    : الدميقراطيات

، وزاروا جلنة محاية الصحفيني، وشاركوا يف مناقشات مائدة مستديرة وحلقات           "أو حقـوق اإلنسـان العاملية؟     
 .دراسية حول مواضيع منع اإلبادة اجلماعية ونبد طباع التعصب وكُلفوا بكتابة تقارير عن حقوق اإلنسان

وحضر الربنامج التدرييب السنوي الذي تنظمه اإلدارة للعاملني يف وسائط اإلعالم الفلسطينية ما جمموعه               -٦٠
 زيارة على مدى أسبوع إىل جنيف حيث تلقى ٢٠٠٥ومشل برنامج سنة . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ مشاركاً يف عامي ١٩

ويف سنة  . ال حقوق اإلنسان  املشـاركون إحاطـات شاملة من موظفي املفوضية بشأن عمل األمم املتحدة يف جم             
وإىل جانب ذلك قام . ، تلقى املتدربون إحاطة بشأن حقوق اإلنسان من أحد موظفي املفوضية يف نيويورك٢٠٠٦

ومشل الربنامج األكادميي الذي دام مدة أسبوع . املتدربون بزيارة إىل مرصد حقوق اإلنسان وجلنة محاية الصحفيني
ية الصحافة وحقوق اإلنسان ووسائط اإلعالم، وغطى املسائل املتعلقة باحلكم يف جامعة كولومبيا دورات حول حر

 .الرشيد واالنتخابات احلرة والرتاع وحفظ السالم واإلرهاب وحماربة اإلرهاب
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  أنشطة دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف مكتب األمم املتحدة جبنيف-ألف 

دور خاص يف إذكاء الوعي بربامج األمم املتحدة حلقوق         تضطلع دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف جنيف ب        -٦١
اإلنسان نظراً لقرهبا من مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وعالقة عملها الوثيقة مع املكتب، وكذلك 

 . مع نظام هيئة معاهدة حقوق اإلنسان وجملس حقوق اإلنسان

واسعاً يف وسائط اإلعالم وبني اجلمهور، أولوية أساسية        ومثل جملس حقوق اإلنسان، الذي أثار اهتماماً         -٦٢
وقدمت الدائرة دعماً مهماً يف جمال االتصال       . يف خطـة عمل الدائرة على مدى السنة االنتقالية األوىل للمجلس          

بوسائط اإلعالم ألمانة ومكتب اجمللس، حيث كلفت أحد موظفيها هبذا الدور، يف حني يقوم مدير الدائرة بدور                 
ووضعت عدة كامريات لبث اجتماعات اجمللس بثاً شبكياً مباشراً . حدث باسم األمم املتحدة عن أنشطة اجمللساملت

 كما قُدمت بالغات صحفية مصورة إضافية       .شبكة يونيفيد وتوزيع مواد إخبارية يومية عرب شبكة أوروفيزيون و       
 البث الشبكي يف صيغة حمفوظة يف أرشيف       وُيتاح اآلن على الدوام   . بـناًء عـلى طلب حمطات التلفزيون الوطنية       

 .webcast/org.un.wwwالصفحة املخصصة للبث الشبكي على موقع األمم املتحدة 

 ملخص اجتماع يتعلق    ٤٧٢ بالغ صحفي و   ٥٠١وخـالل الفـترة املشمولة بالتقرير، أصدرت الدائرة          -٦٣
ومت إنتاج ما جمموعه .  مؤمتراً صحفياً بشأن حقوق اإلنسان  ٩٥ونظمت  . ليزية والفرنسية حبقـوق اإلنسان باإلنك   

 تقريراً تلفزيونياً حول أنشطة وأحداث خمتلفة تتعلق حبقوق اإلنسان وإرساهلا إىل إذاعة ١٥١ تقارير إذاعية و٢٠٩
والدولية الرئيسية، مثل احتاد البث  الوطنية اإلرسال التلفزيوين  حمطات ووكاالت األمـم املتحدة يف نيويورك وإىل       

دائرة ، قدمت ٢٠٠٥وخالل انعقاد الدورة احلادية والستني للجنة حقوق اإلنسان سنة         . شبكة يونيفيد األورويب و 
 إحاطة إعالمية نظمتها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وألقاها مقررون خاصون           ١٩األمـم املـتحدة لإلعالم      

 .قلون ومكلفون بواليات أخرىوممثلون خاصون وخرباء مست

وبالنسـبة لـيوم حقوق اإلنسان، أجرى قسم اإلذاعة والتلفزيون بالدائرة مقابالت مع املفوضة السامية               -٦٤
 وأُرسلت إىل إذاعة األمم املتحدة شبكة يونيفيدحلقوق اإلنسان حول موضوع حقوق اإلنسان والفقر ونقلت عرب        

 ببعثة ميدانية إىل كولومبيا، أُنتجت عدة أفالم         األمم املتحدة  تلفزيونام  وفضالً عن ذلك، وبعد قي    . يف نـيويورك  
وثائقـية حـول انتهاكات حقوق اإلنسان يف هذا البلد وُوزعت على حمطات التلفزيون يف العامل مبا فيها فلمان                   

بكة ش وشبكة يونيفيد دقائق على ١٠كما ُوزع فيلم خاص مدته     . CNNللـتقرير العـاملي الـذي ثبـته حمطة          
 . العاملية اإلرسال التلفزيوين حمطاتأوروفيزيون لفائدة

 مع املقرر   ٢٠٠٥يوليه  / إىل النيجر يف متوز     األمم املتحدة  تلفزيونوجتـدر اإلشارة بشكل خاص إىل بعثة         -٦٥
مم  األتلفزيونوكانت صور . اخلـاص املعين باحلق يف الغذاء، اليت أثارت اهتماماً دولياً ضخماً واستجابة إنسانية           

 للمجاعة يف البلد املذكور الصور األوىل اليت ُتبث على اهلواء على نطاق واسع وُتنقل عرب حمطات خمتلفة    املـتحدة 
كما .  والتلفزيون السويسري الناطق بالفرنسية واحتاد البث األورويب       CNN و BBCلإلرسال التلفزيوين، مبا فيها     

والحقاً، ّمجعت وحدة التلفزيون يف الدائرة جمموعة أقراص        . ُبثت مقابالت إذاعة األمم املتحدة على نطاق واسع       
فيديو رقمية حتتوي على الصور اليت التقطها تلفزيون األمم املتحدة عن اجملاعة يف النيجر لصاحل وكاالت خمتلفة يف               
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الالحقة للنيجر،  وإىل جانب ذلك، ُعززت التغطية اليت قام هبا تلفزيون الدائرة لزيارة األمني العام              . األمم املتحدة 
 .يونيفيدانطالقاً من أفريقيا وُوزعت من خالل أوروفيزيون وعرب 

 دائرة األمم املتحدة لإلعالم وجيري خالل       ويشـمل برنامج جنيف للدراسات العليا، الذي تنظمه سنوياً         -٦٦
دخالت جوهرية من   يوليه، حلقة خمصصة حصراً حلقوق اإلنسان ترد من أجلها م         /األسابيع الثالثة األوىل من متوز    

 طالباً الذين شاركوا يف الربناجمني الثالث واألربعني والرابع         ٨٣ و ٨٢واستفاد الطالب البالغ عددهم     . املفوضـية 
واألربعني على التوايل، استفادة كبرية من حلقات العمل واحملاضرات العامة اليت تناولت موضوع حقوق اإلنسان               

 .الذي هو املوضوع الرئيسي

ل دائرة الزوار يف مكتب األمم املتحدة يف جنيف مسائل حقوق اإلنسان يف كل جولة من اجلوالت وتتناو -٦٧
 دقيقة، ُيكرَّس حنو مخس دقائق بشكل خاص هلذا املوضوع،          ٥٠ففي هذه اجلوالت اليت تستغرق      . الـيت تنظمها  

 ٤٠ة بالتقرير، نظمت الدائرة     وخالل الفترة املشمول  . وكثرياً ما ُتطرح على املرشدين أسئلة حول حقوق اإلنسان        
 حلقة  ٦٠إحاطـة إعالمية بشأن حقوق اإلنسان لصاحل جمموعات من الطالب إىل جانب جولة بصحبة مرشد، و               

دراسـية تضـمنت حماضرة حول حقوق اإلنسان كجزء من برنامج إعالمي عن أعمال األمم املتحدة موضوع                  
 . مات غري احلكوميةخصيصاً ليليب احتياجات الطالب والدبلوماسيني واملنظ

  أنشطة دائرة األمم املتحدة لإلعالم مبكتب األمم املتحدة يف فيينا-باء 

اعتـربت دائـرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا حقوق اإلنسان أولوية من أولوياهتا ونظمت جمموعة من             -٦٨
لس حقوق اإلنسان املنشأ حديثاً،     وباإلضافة إىل الترويج جمل   . األنشـطة لـتعزيز عمل األمم املتحدة يف هذا اجملال         

عـززت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا إىل أقصى حد الفرصة لتوزيع املواد اإلعالمية حول مواضيع حقوق                  
اإلنسـان مثل االجتار بالبشر واهلجرة، وأصدرت بالغات صحفية متعلقة باملوضوع، مبا فيها خطاب األمني العام             

 ).سلوفاكيا وسلوفينيا والنمسا وهنغاريا(البلدان اليت تغطيها خدماهتا ليوم حقوق اإلنسان، يف 

وشكلت قضايا حقوق اإلنسان عنصراً بارزاً يف املؤمترين اخلاصني مبوضوع األمن العاملي اللذين شاركت               -٦٩
وشجعت . الدويلدائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا يف رعايتهما يف براتسالفا، وناقش كالمها حماربة اإلرهاب               

ودعمـت دائـرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا ودعمت بقوة إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان تابعة للمنظمات غري                  
احلكومية، ليس فقط بسبب أمهية هذا املوضوع، ولكن ألن فيينا مقر لعدد من املنظمات اإلقليمية والدولية سواء                 

أو اليت يشكل موضوع    ) ورويب لرصد العنصرية وكراهية األجانب    املركز األ مثل  (املكرسة لقضايا حقوق اإلنسان     
 .منظمة األمن والتعاون يف أوروباحقوق اإلنسان مكوناً قوياً من مهمتها، مثل 

وكجـزء من التوعية اإلعالمية، نظمت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا إحاطة إعالمية للصحافة مع            -٧٠
. عين مبسألة التعذيب واستضافت منتدى سنوياً للصحافة، ركز على حقوق اإلنسان          مقرر األمم املتحدة اخلاص امل    

ونشرت الدائرة بنجاح عدداً من مقاالت الرأي املتعلقة حبقوق اإلنسان يف صحف خمتلفة يف البلدان اليت تغطيها،                 
قوق اإلنسان اجلديد   مبـا فـيها مقاالت بقلم املفوضة السامية حلقوق اإلنسان وبقلم األمني العام حول جملس ح               

 ؛ )نشر يف ثالث صحف   (؛ ومقـال للمفوضية السامية عن العنف ضد األطفال          )نشـرت يف مخـس صـحف      (
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؛ ومقال للمستشار اخلاص )نشر يف أربع صحف (٢٠٠٦ومقال للمفوضة السامية بشأن يوم حقوق اإلنسان سنة 
نشر يف (الثانية عشرة لإلبادة اجلماعية يف رواندا   لألمـني العام املعين مبنع اإلبادة اجلماعية بشأن الذكرى السنوية           

 ). صحيفة واحدة

ومشلت جهود الدائرة يف إطار توعية اجملتمع تقدمي الدعم ملشروع مدرسة منساوية للتثقيف يف جمال حقوق  -٧١
؛ وتقدمي معلومات   ٢٠٠٥يوليه  /اإلنسـان نظمـته مـنظمات غري حكومية خمتلفة تعىن حبقوق اإلنسان يف متوز             

ستفيضـة حول حقوق اإلنسان إىل منظمة غري حكومية انضمت حديثاً إىل اإلدارة من أجل تنظيم حلقة عمل                  م
؛ وتوزيع أحدث املواد اإلعالمية     ٢٠٠٥يف سنة   " تشجيع الشراكات وتعزيز حقوق اإلنسان    "تدريبـية بعـنوان     

ة متخصصة للمنظمات غري    والـبالغات الصـحفية بشأن حقوق اإلنسان والقضايا ذات الصلة على قائمة بريدي            
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥احلكومية على مدى فترة 

وملوضـوع حقـوق اإلنسان األولوية يف احملاضرات واإلحاطات اإلعالمية بشأن األمم املتحدة يف مجيع                -٧٢
  إىليوليه/وملا كانت الرئاسة الفنلندية لالحتاد األورويب خالل الفترة املمتدة من متوز. الـبلدان اليت ختدمها الدائرة   

 قد اعتمدت حقوق اإلنسان ملوضوع لـه األولوية يف األنشطة اليت تضطلع هبا، فقد ٢٠٠٦ديسمرب /كانون األول
نظمت دائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا عدداً من اجتماعات املائدة املستديرة بشأن حقوق اإلنسان يف البلدان             

جزءاً ال يتجزأ من اجلوالت بصحبة مرشدين اليت تقدمها دائرة          وميثل املعرض اخلاص حبقوق اإلنسان      . اليت تغطيها 
الـزوار التابعة لدائرة األمم املتحدة لإلعالم يف فيينا، ويتلقى الزوار نشرة إعالمية مطبوعة تتضمن معلومات عن                 

 جبوالت بصحبة  ٢٠٠٦ زوار سنة    ٤٩ ٣٠٥ و ٢٠٠٥ زوار سنة    ٤٧ ٣٠٣وقد قام جمموع    . حقـوق اإلنسـان   
 . مركز فيينا الدويلمرشدين عرب

 ركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم ألوروبا الغربية أنشطة م-جيم 

، حقوق ل، الذي يوجد مقره يف بروكس  ركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم ألوروبا الغربية      لقـد عزز م    -٧٣
 اليت ٢٢بلدان أوروبا الغربية ال  اإلنسان تعزيزاً فعاالً قبل إنشاء جملس حقوق اإلنسان وبعده على السواء يف معظم 

 .يغطيها املركز

: وأسـس املركز شراكات قوية مع هيئات مسؤولة عن حقوق اإلنسان يف املؤسسات األوروبية الثالث               -٧٤
وتعاون يف العمل تعاوناً وثيقاً مع املمثل اخلاص للمجلس . اللجـنة األوروبية والربملان األورويب واجمللس األورويب  

قـوق اإلنسـان، الذي أجرى معه عدداً من األعمال املشتركة مثل عقد مؤمترات صحفية وإحاطات      األورويب حل 
 . إعالمية لصاحل املنظمات غري احلكومية

وكجـزء من استراتيجية االتصاالت اليت يتبعها املركز يف جمال حقوق اإلنسان، يقدم املقررون اخلاصون               -٧٥
يف املركز لصاحل وسائط اإلعالم واملنظمات غري احلكومية ومؤسسات      لألمـم املـتحدة بانتظام إحاطات إعالمية        

كما كان املركز فعاالً يف تنظيم . البحوث وأطراف أخرى فاعلة ونشطة من اجملتمع املدين يف جمال حقوق اإلنسان        
 سلسلة من   ونظم املركز . لقاءات للمقررين اخلاصني يف مؤسسات االحتاد األورويب، ال سيما يف الربملان األورويب           
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اإلحاطـات اإلعالمـية قدمهـا رئيس جملس حقوق اإلنسان للصحفيني واملنظمات غري احلكومية وممثلي االحتاد                
 . األورويب خالل زيارته إىل بروكسل

وأنشـأ املركز مع االحتاد األورويب واملنظمات غري احلكومية حلقوق اإلنسان ومؤسسات البحوث فريقاً               -٧٦
ويتكون هذا الفريق غري الرمسي من ممثلني من األمم املتحدة، . " حقوق اإلنسان يف أوروباأصدقاء"أطلق عليه اسم 

ومؤسسات االحتاد األورويب، وثالث منظمات غري حكومية دولية رئيسية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، وثالث               
ق اإلنسان، وافقت املفوضية وحتضرياً للذكرى السنوية الستني لإلعالن العاملي حلقو. مؤسسات حبوث دولية رئيسية

 ".اعرف حقوقك"على أن يقود املركز محلة إعالمية عرب أوروبا تعرف باسم 

ومبا أن املركز هو مركز إقليمي لإلعالم، فقد قام مبجموعة من األنشطة لتعزيز قضية حقوق اإلنسان يف                  -٧٧
عقد يف الربتغال   "  التطوعي وحقوق اإلنسان   العمل"إلقاء كلمة يف مؤمتر بشأن      : ومن أمثلتها . البلدان اليت يغطيها  

حقوق اإلنسان وإدارة   "بالـتعاون مـع معهد الشباب الربتغايل؛ وإلقاء حماضرات يف برنامج دام ثالثة أيام حول                
يف مدرسة سانت آنا يف بيزا يف إيطاليا؛ وإجراء مقابالت من أجل يوم حقوق اإلنسان مع حمطة إذاعة                  " الـرتاع 

 أملانيا؛ وافتتاح معرض األمم املتحدة للملصقات حول مسألة التعذيب، يف جامعة لوفني يف              إقليمـية ووطنـية يف    
 مشارك  ٢ ٠٠٠بلجـيكا؛ ورئاسـة مـباراة سنوية حول حقوق اإلنسان للطالب يف فرنسا، استقطبت حوايل                

ق املهاجرات؛  ومشاهد؛ واملشاركة يف تنظيم أحداث يف أثينا وتسالونيكي يف اليونان ركزت على انتهاكات حقو             
 الرابطة البلجيكية لألمم املتحدة   وتنظـيم حلقة دراسية يف لييج ببلجيكا حول العنف ضد األطفال، بالتعاون مع              

 .الناطقة بالفرنسية؛ وإلقاء حماضرات عن حقوق اإلنسان واألهداف اإلمنائية لأللفية يف لكسمربغ وبلجيكا

عدد اللغات بورقات معلومات أساسية وبالغات صحفية     ومت بانـتظام حتديـث موقع املركز الشبكي املت         -٧٨
 ١٣وُترمجت مقاالت الرأي املتعلقة هبذا املوضوع بصورة منتظمة إىل . ومواد إعالمية أخرى بشأن حقوق اإلنسان

وأنتجت مكتبة  . لغة وُنشرت على املوقع، الذي حيتوي أيضاً على املواد األساسية حلقوق اإلنسان بلغات متعددة             
ورقات معلومات أساسية عن اإلبادة اجلماعية وجملس حقوق اإلنسان مت تقامسها مع مراكز األمم املتحدة               املركز  

 . األخرى لإلعالم

  أنشطة مراكز األمم املتحدة لإلعالم ومكاتب األمم املتحدة األخرى- دال

بتوعية إعالمية واسعة دارة شؤون اإلعالم  إل دوائر ومراكز األمم املتحدة لإلعالم التابعةقامـت شـبكة    -٧٩
 مع استراتيجيات معينة لالتصاالت، وذلك بنشر مقاالت يف الصحف واملنشورات احمللية، وإجراء             الـنطاق متاشياً  

مقابالت يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف، وتنظيم أحداث والترتيب لنشر مقاالت رأي وخطابات رمسية لكبار              
 .املسؤولني يف املنشورات احمللية

 من أجل الترويج حلمالت أو منشورات أو مبادرات معينة، مبا فيها            نـت هناك توعية إعالمية أيضاً     وكا -٨٠
إنشاء جملس حقوق اإلنسان، وبدء دراسة األمني العام بشأن العنف ضد األطفال والزيارات اليت قام هبا املقررون                 

 يف املنشورات احمللية يف أرمينيا      وعـلى سبيل املثال، ُنشرت مقاالت متعلقة مبجلس حقوق اإلنسان         . اخلاصـون 
وأُجريت مقابالت يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف بشأن يوم حقوق اإلنسان يف           .  وسـري النكا   يوبورونـد 
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وُنشر خطاب  . الربازيل وبنغالديش واهلند، وبشأن اليوم الدويل للمرأة يف جنوب أفريقيا وغانا وكولومبيا ومصر            
 . يف املنشورات احمللية يف توغو والسودان والفلبني٢٠٠٥ للتسامح لسنة األمني العام بشأن اليوم الدويل

وتشـكل جمموعـة من املنتجات اإلعالمية، من قبيل الرسائل اإلخبارية املنتظمة واإلنتاجات التلفزيونية               -٨١
يف معظم األوقات    مراكز األمم املتحدة لإلعالم       واملواقع الشبكية، اليت تنتجها    جمموعة املواد الصحفية  و واإلذاعية

وتشمل أمثلة معينة من جمموعة .  وسائل إلذكاء الوعي بقضايا حقوق اإلنسان داخل األقاليمباللغات احمللية، أيضاً
مقاالت إخبارية بشأن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان؛ : املنتجات اليت صدرت خالل الفترة املشمولة هبذا التقرير

 من إنتاج مراكز األمم املتحدة لإلعالم يف الربازيل وبنغالديش واهلند على     وحقـوق املرأة وجملس حقوق اإلنسان     
 اخلاصة بقضايا حقوق اإلنسان، قام هبا مركز األمم          املواد الصحفية  الـتوايل؛ وتـرمجات إىل الربتغالية جملموعات      

 مركز األمم املتحدة    وإصدار؛  ركز األمم املتحدة اإلقليمي لإلعالم ألوروبا الغربية      ماملتحدة لإلعالم يف الربازيل و    
 . املعوقنياتفاقية حقوق األشخاصكتيب بالربتغالية عن  للإلعالم يف الربازيل

 نشاطها فيما خيص ترمجة وطباعة ونشر اإلعالن العاملي حلقوق وتواصل مراكز األمم املتحدة لإلعالم أيضاً -٨٢
فعلى سبيل املثال، أُعيد طبع   . نسان باللغات احمللية  اإلنسان والصكوك الدولية األساسية األخرى املتعلقة حبقوق اإل       

 .  واللغات اهلندية احملليةالفوالنيةهذه الوثائق باألرمينية والتشيكية و

ومشلـت مواضيع الربامج اإلذاعية اليت أنتجتها مراكز األمم املتحدة لإلعالم خالل هذه الفترة انتهاكات                -٨٣
ة، وحقوق الشعوب األصلية، والعنصرية، وجملس حقوق اإلنسان        حقـوق اإلنسـان يف دارفـور، وحقوق املرأ        

ومن أمثلة الربامج التلفزيونية ). كينيا(؛ وحقوق املرأة، وحقوق الطفل، وحرية التعبري، وعمل األطفال )يبوروند(
 انعقاد  سنوات من  ١٠اليت أنتجتها أو رتبت هلا مراكز األمم املتحدة لإلعالم، سلسلة عن املرأة ونوع اجلنس بعد                

بوركينا (؛ ومواد عن النساء واالنتخابات احمللية، وتعليم الفتيات، وجملس حقوق اإلنسان         )أرمينيا (بيجنيمؤمتـر   
 ).فاسو

ومـن أكثر األيام الدولية فعالية بالنسبة ملراكز األمم املتحدة لإلعالم يوم حقوق اإلنسان واليوم الدويل                 -٨٤
شراكة مع املنظمات غري احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان،          ما تنظم األحداث ب    ،لـلمرأة، وغالـباً   

وُنظمت أحداث لالحتفال بيوم حقوق اإلنسان يف أرمينيا وباكستان . واجلمعيات القانونية، واملؤسسات األكادميية
اهلند، ولالحتفال وبوركينا فاسو وتايلند وتونس ومجهورية ترتانيا املتحدة والسنغال والكونغو ومدغشقر ونيجرييا و

 يف بلدان منها بوروندي ورومانيا وزمبابوي     بالـيوم الـدويل للمرأة نظمت مراكز األمم املتحدة لإلعالم أحداثاً          
كما نظمت هذه املراكز يف مجهورية ترتانيا املتحدة والكامريون والكونغو          . وكولومبـيا ومصـر واملغرب واهلند     

يوم ا واليوم الدويل للتفكر يف اإلبادة اجلماعية اليت وقعت يف رواند خاصـة بشأن أيام دولية أخرى مثل         أحداثـاً 
 .اليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة والطفل األفريقي

ومن األمثلة األخرى على املبادرات اخلاصة املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت شاركت فيها مراكز األمم املتحدة  -٨٥
ز األمم املتحدة لإلعالم بشأن حقوق اإلنسان يف بوركينا فاسو واليابان؛           لإلعـالم، هناك معارض نظمتها مراك     

ومشروع تثقيفي عن حقوق اإلنسان لصاحل طالب املدارس الثانوية يف اجلمهورية التشيكية؛ ومعارض للصور عن               
 .حقوق اإلنسان يف أرمينيا والسنغال والكونغو



A/HRC/4/106 
Page 21 

ة منتظمة إحاطات إعالمية للزوار ويشاركون كمتحدثني       ويقدم ممثلو مراكز األمم املتحدة لإلعالم بصور       -٨٦
وخالل الفترة اليت يشملها التقرير، كانت هناك بعض األمثلة على . يف حلقات املناقشة وحلقات العمل واملؤمترات

اإلحاطـات أو العروض املتعلقة حبقوق اإلنسان، من بينها إحاطات قدمت للطالب من قبل مراكز األمم املتحدة                 
م يف تايلند، وتوغو، ومجهورية إيران اإلسالمية، وسري النكا، والكونغو؛ وعدة إحاطات قدمها مركز األمم لإلعال

املعوقني؛ وقدمت إحاطات لصاحل اتفاقية حقوق األشخاص املتحدة لإلعالم يف الربازيل للمعهد الوطين للصم بشأن 
ل مركز األمم املتحدة لإلعالم يف إيران وحول        املدرسني حول إصالح األمم املتحدة وجملس حقوق اإلنسان من قب         

وُنظمت كذلك عروض . األمم املتحدة وحقوق اإلنسان من قبل مركزي األمم املتحدة لإلعالم يف بنما واملكسيك
 عن اإلبـادة اجلماعية يف رواندا، الذي عرض يف مدينة بنما؛ وفيلم" Shooting Dogs"ألفـالم فيديو مثل فيلم 

"Slave Children " الذي ُعرض على املدارس يف باراغواي؛ وفيلم"Keepers of the Memory " الذي عرض يف
ومن أمثلة مشاركة مراكز األمم املتحدة لإلعالم وممثلني آخرين من إدارة           . ناميبيا عن اإلبادة اجلماعية يف رواندا     

 حول احلق يف الصحة يف السنغال؛ شؤون اإلعالم يف حلقات األحداث واملناقشات خالل هذه الفترة، حلقة مناقشة
ونقـاش حول احلقوق اجلنسية واإلجنابية يف مدغشقر؛ ومناقشة حول مائدة عشاء بشأن النساء يف مناصب صنع                 
القرار يف الكونغو؛ وحلقة عن جملس حقوق اإلنسان وخطاب أُلقي يف جمموعة حقوق اإلنسان يف الكونغرس يف                 

إلنسان والتنمية يف باراغواي؛ ومائدة مستديرة حول حقوق اإلنسان        واشـنطن العاصمة؛ ومناقشة حول حقوق ا      
واحلـريات الدسـتورية يف كازاخستان؛ وحماضرة بشأن الصحفيني وحقوق اإلنسان يف توغو؛ وحلقة بشأن منع     

 .اإلبادة اجلماعية يف بوركينا فاسو
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